Salon NEONET w Jeleniej G�ze zmienia lokalizacj�- Developerium.pl
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height="331" /><br /><br />NEONET - jedna z najwi�szych sieci sprzeda�y RTV, AGD i IT nieustannie si� rozwija. Ju� 20 lipca w Jeleniej G�ze otworzy salon pod nowym adresem ?
przy ulicy Grunwaldzkiej 16. Nowa lokalizacja i aran�acja sklepu oznacza dla Klient�
NEONET szereg u�atwie� Teraz odnalezienie i wyb� konkretnego urz�dzenia oraz
przetestowanie produkt� b�zie o wiele prostsze i zajmie mniej czasu. Nowy salon to tak�e
nowe produkty. Klienci znajd� tam szeroki wyb� sprz�� AGD, takich jak lod�ki, pralki,
zmywarki, a tak�e sprz�� RTV, czyli telewizor�, wie� stereo i odkurzaczy oraz IT ?
komputer� i laptop�. <br />
<br />Du�a powierzchnia sklepu umo�liwia ekspozycj�wielu
nowych produkt� oraz umiejscowienie urz�dze�w przestrzeni umo�liwiaj�cej �atwe
przetestowanie ich. Dobrze zaplanowana komunikacja oraz rozmieszczenie towar� pozwol�
na szybkie i sprawne odnalezienie poszukiwanych przedmiot�. Jak w ka�dym z salon�,
tak�e i w tym fachowa obs�uga b�zie codziennie s�u�y�wsparciem w zakresie wyboru
sprz�u, jego konfiguracji i instalacji ? m�i Artur Szczurkowski, Regionalny Kierownik
Sprzeda�y NEONET.<br /><br />Z okazji otwarcia salon przygotowa� specjalne atrakcje i
konkursy. Pierwsze 20 os�, kt�e odwiedzi sklep NEONET, otrzyma bony o warto�ci 100 z�,
a kolejnych 30 - bony o warto�ci 50 z�. Przewidziano r�nie� licytacje paragon� ? Klienci,
kt�zy zrobi� zakupy za dowoln� kwot�w salonie w Jeleniej G�ze i zarejestruj� paragon u
moderator�, b�� mogli liczy�na wylosowanie jednej z kilku atrakcyjnych nagr�. Je�li si�nie
uda ? nic straconego! Losowania b�� powtarzane co godzin� <br /><br />W dniu otwarcia
Klienci mog� tak�e skorzysta�z promocji na dow� sprz�� wielkogabarytowych (wraz z
przygotowaniem ich do pracy na miejscu). Taka us�uga b�zie kosztowa�a jedynie z�ot�k�
W tym czasie b�zie mo�na tak�e dokona�zakup� na raty 0% - bez prowizji i bez pierwszej
wp�aty. Promocja b�zie obejmowa�a ca�y asortyment. <br /><br />Salon b�zie otwarty w
godzinach 9:00 ? 19:00 od poniedzia�ku do soboty i 10:00 - 16:00 w niedziele. <br /><br
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/></p> <hr /> <p><br /><em>Grupa NEONET jest jednym z lider� rynku AGD, RTV, IT,
akcesoria i multimedia. Powsta�a w 1991 roku w Polsce i obecnie skupia sie�blisko 300
salon� sprzeda�y w ca�ym kraju. Oferuje najwy�szej klasy markowe produkty zar�no w
swoich sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym <a href="http://www.neonet.pl"
target="_blank">www.neonet.pl</a> . Misj� Grupy NEONET jest, by Klienci dokonali
najlepszego dla siebie wyboru sprz�u RTV, AGD i IT oraz mogli w pe�ni cieszy�si� jego
funkcjonalno�ci�. Wysoki poziom us�ug i zaufanie Klient� przynios�y Grupie NEONET
wiele znacz�cych nagr� i wyr�ie� m.in.: Gwiazda Jako�ci Obs�ugi, Laur Klienta i
Konsumenta czy Created in Poland Superbrands.� NEONET jest cz�onkiem
mi�zynarodowej grupy zakupowej E-Square.<br /><br
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